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Ata nº51/2018 

Ata da  Quinquagésima  Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia três de  abril de 2018, às dezenove horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do 

Vereador Sr. Doelio da Silva Rosa, reuniram-se os vereadores de Salgado 

Filho, Paraná. Passado o registro de comparecimento, constatou-se a 

presença de todos os  vereadores. Pauta do dia: Leitura, aprovação e 

assinatura da Ata nº 50/2018. Leitura do Comunicado nº 016309/2018 

recebido do Ministério da Educação, assunto: Repasse de recursos.Leitura 

do Ofício Circular nº 09/2018, recebido da AMSOP, assunto: Repasse 

Financeiro para manutenção dos Serviços do Hospital São Francisco. 

Leitura do Convite para o lançamento da Bibliosesc  recebido do Secretária 

de Educação. Leitura do convite recebido da Prefeitura Municipal, assunto: 

Lançamento do Projeto de Educação em Saúde Ambiental. Neste momento 

o Presidente Doelio convida para tomar posse  o 3º suplente de vereador Sr. 

Gilmar de Oliveira. Vereador Gilmar de Oliveira toma posse assumindo o 

lugar deixado pelo Vereador Gilberto Buaer. Desta forma a partir do dia 03 

de abril de 2018 o vereador Gilmar de Oliveira faz parte deste Legislativo 

Municipal. Vereador Gilmar de Oliveira cumprimenta a todos. Agradece 

pela oportunidade de participar deste legislativo. Agradece em especial o 

Sr. Gilberto Bauer.  Agradece também os eleitores pela confiança. Comenta 

sobre a alegria em assumir o cargo. Agradece o apoio recebido do Sr. 

Ivanói Centenaro. Pede a coloboração dos vereadores nos trabalhos da 

Câmara Municipal. Explica que vai se esforçar ao máximo para fazer um 

bom trabalho e vai lutar pelo bem do município.  Vereador Alfredo assume 

a presidência da Câmara para apresentação de um requerimento. 

Apresentação do requerimento nº 21/2018. Autoria Vereadores: Doleio da 

Rosa e Gilberto Rech. Súmula:Solicita que a Administração Municipal na 
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medida do possível faça uma readequação no passeio (corte) em frente às 

Lojas Pastre na Avenida Hermínio Felippi. Justifica-se o pedido devido à 

dificuldade de estacionamento dos veículos no local. Vereadores defendem 

o requerimento: Vereador Doelio comenta que a principal dificuldade de 

estacionamento é na frente a loja do Sr. Gilmar Pastre, relata as adequações 

necessárias para serem feitas no local. Passada a palavra a plateia: Sra 

Carina Fantin cumprimenta a todas. Reforça o convite para a inauguração 

da Bibliosec e explica como vai funcionar: é um caminhão baú com três 

mil livros e que Salgado Filho pode participar deste programa por que o 

município participou  do dia do desafio. Sr. Ivanói Centenaro cumprimenta 

a todos. Comenta um pouco sobre a sua história no município. Agradece ao 

Vereador Gilmar por ser o primeiro vereador do partido PTB  a assumir 

uma cadeira no legilsativo deste município. Sr. Gilberto Bauer 

cumprimenta a todos. Explica que vai estar  presente nesta Casa de Leis 

sempre que possível. Tece comentário sobre o seu novo trabalho. Dá as 

boas vindas para o Vereador Gilmar. Explica que o grupo político é 

formado por várias pessoas, que bom se todos tivessem essa oportunidade 

de assumir o Legislativo. Passada a palavra aos Vereadores:  Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza os filhos do  Vereador 

Gilmar pela presença na sessão. Deseja boas vindas ao Vereador Gilmar, se 

coloca  a disposição para ajudar no que for necessário. Comenta sobre 

publicações no jornal e diálogo com a administração. Comenta sobre o 

trator novo conseguido  através de Emenda do Deputado Estadual Ademar 

Traiano. Convida a todos para sábado a inauguração de três trechos de 

calçamento com a presença do Deputado Federal Assis do Couto. Convida 

de forma especial o Ex-Prefeito Alberto Arisi. Explica que vai fazer a 

doação da carne servida no almoço juntamente com o Sr.  Elias Klein e o 

Prefeito Municipal Helton Pfeifer. Comenta sobre as várias obras que estão 

sendo executadas atualmente no município, praticamento todos os bairros e 
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linhas estão sendo contempladas com algum tipo de obra. Relata que  no 

último sábado tivemos a visita do Deputado João Arruda, o qual  anunciou 

alguns recursos para o município. Relata que o Deputado Assis do Couto 

destinou várias emendas para  município, como por exemplo as obras de 

calçamento. Presidente Doelio fala do reconhecimento ao trabalho do 

Deputado Assis do Couto, o qual foi homenageado com o  Título de 

Cidadão Honorário através da sua proposição. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Seja bem vindo o Vereador Gilmar de Oliveira. Esta 

a disposição no que precisar. Deseja boa sorte ao Sr. Gilberto Bauer no 

novo trabalho. Comenta sobre curso que a Sra. Carina Fantin participou em 

Curitiba.Comenta que o trator novo deve ser exposto no 

município.Comenta sobre o adiamento do jodo da copa Aesupar no 

município. Convida a todos para  início do campeonato de bocha na Linha 

Sertãozinhao na quarta-feira. Convida a todos para sábado início do 

campeonato de bocha na cidade. Sr. Alberto Arisi cumprimenta a todos. 

Explica o que é a Carta Sudoeste e como ele funciona. A qual a Amsop vai 

entregar para os principais candidatos do  estado do Paraná. Várias 

entidades participam destas discuções. É um documento que depois pode 

ser cobrado dos representantes. Comenta alguns avanços alçcançados com 

a Carta Sudoeste: hospital, aeroporto, leite sudoeste,rodovias, programa de 

calçamento no interior, ferrovia. Vereador Alfredo comenta da importância 

de realizar as inaugurações das obras e da necessidade de valorizar os 

deputados que indicam emendas para o município. Vereador Gilberto Rech 

solicita ofício a Secretária de Agricultura para que seja enviado a esta Casa 

de Leis um relatório dos trabalhos realizados pelos veterinários no 

município. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Agradece a visita do 

Ex- Prefeito Alberto Arisi. Deseja sucesso e boas vindas ao Vereador 

Gilmar se coloca a disposição no que for necessário. Esta aqui para 

aprender também. Deseja sucesso ao Sr. Gilberto Buaer no seu novo 
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trabalho.Explica que é necessário que seja conversado mais com a 

administração e também que seja realizada a inauguração das obras 

realizadas. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Deseja sucesso ao 

Vereador Gilmar. Esta a disposição no que for necessário. Comenta sobre a 

trajetória de trabalho do Sr. Ivanói Centenaro. Explica que também é o seu 

primeiro mandato como vereador. Comenta sobre o Campeonato Regional. 

Presidente Doelio pergunta sobre a água da Linha Peroba. Vereador  

Marcelo explica que são vinte e seis registros e a taxa cobrada é trinta reais, 

o dinheiro é reunido e  depositado em uma conta no banco. Vereador Izelso 

cumprimenta a todos. Deseja sucesso ao vereador Gilmar nesta Casa de 

Leis.Esta a disposição no que for necessário. Relata que trabalhou vários 

anos com o Sr. Gilmar, o qual possui uma  família de honra que fez a 

doação de vários terrenos para realizar as obras necessárias da Linha Barra 

Grande.  Parabeniza Carina Fantin pelo trabalho  realizado.  Vereador José 

cumprimenta a todos. Deseja boas vindas ao Vereador Gilmar, esta a 

disposição no que for necessário. Agradece a Deus por ter parrado de 

chover e os agricultores poderem  fazer a colheita da soja. Agradece aos 

agricultores que investiram no município através da mecanização. Vereador 

Gilmar cumprimenta a todos. Em especial o Ex - Prefeito Alberto Arisi. 

Parabeniza  todos os vereadores pelo trabalho e pelas obras que estão sendo 

realizadas. Parabeniza também o Ex – Prefeito Alberto Arisi e o Prefito  

Helton Pfeifer. Enfatiza que o município esta muito bom em relação a 

situação atual do país. Tem orgulho de fazer parte deste município e poder 

estar perto da família. Agradece por poder fazer parte desta Casa de Leis. 

Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Dá as boas vindas ao 

Vereador Gilmar, esta a disposição no que for necessário.  Explica que é 

necessário analisar os deputados que trouxeram algo de bom para o 

município. As várias obras que estão em execução no município gerando 

trabalho aos municípes. Parabeniza a família do Vereador Gilmar por estar 
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presente na sessão.  Deseja sucesso ao Sr. Gilberto Bauer na sua nova 

função. Parabeniza o Ex-Prefeito Alberto Arisi  e o Senhor Ivo Battisti por 

todas as conquistas que  trouxe para o município, o qual desenvolveu a 

partir do seu manadato  e atualmente o Prefeito  Helton  Pfeifer esta dando 

continuidade. Deseja que o desenvolvimento do município continuie nos 

próximos anos, com geração de empregos e apoio as agroindústrias. 

Parabeniza a Sra. Carina Fantim pelo trabalho de divulgação do município. 

Comenta sobre o gosto pela leitura dos filhos. Vereador Alfredo comenta 

sobre emenda parlamentar  do Senador Álvaro  Dias no valor de duzentos e 

sessenta mil reais para área do turismo. Presidente Doelio comenta que em  

2010 tinha cerca de treze milhões em emendas encaminhado para o 

município, um fato histórico de recursos do Governo Federal. Atualmente é 

o  Governo do Estado que disponibiliza mais recursos. Comenta sobre o 

convênio no valor de noventa e seis mil reais para aquisição de resfriadores 

que já esta em andamento graças a corerria dos vereadores e prefeito a 

Curitiba.Explica que o Ex-Prefeito Alberto Arisi gerou mais de 

quatrocentos empregos no município e com isso vários comércios se 

levantaram. Agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada mais eu 

Carla a Luciane Barcarol lavrei a represente ata,  que lida e aprovada, vai 

ser assinada e pelo  presidente, vereadiores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 03 de Abril de 2018. 

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________________________________ 

GilbertoLuizRech :_________________________________________ 

Gilmar de Oliveira:___________________________________________ 
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Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


